
Materiaalstromen 

Materiaalpaspoort

Materiaal efficiency 

Materiaal afhankelijkheid



Industrie afhankelijk van (eindige) grondstoffen



EU voor 75% afhankelijk van import grondstoffen



Minder risico door circulair produceren

Energie- en grondstofprijzen 

Uitval productie elders

Kritische consument

Toekomstige werknemers

Wetgeving

Banken en investeerders



Daarbij is inzet hele keten nodig



Van lineaire naar een circulaire keten



• Beter omgaan met schaarste

• Verminderen druk op milieu

• Betere concurrentiepositie

• Bijdrage aan groei en innovatie

• Anticiperen op wetgeving

• Aantrekken en behouden talent

Voordelen CE

Bron: World Economic Forum



Transparantie is nodig om meer grip te krijgen op materialen 

in de keten

• https://www.polestar.com/uk/news/clarifications-

with-klaren-transparency-and-traceability/

•

• https://www.polestar.com/us/news/kindred-spirits-

circulor/

https://www.polestar.com/uk/news/clarifications-with-klaren-transparency-and-traceability/
https://www.polestar.com/us/news/kindred-spirits-circulor/


Zelf-assessment: hoe transparant is mijn bedrijf? 

0

1

2

3

4

inactief

reactief

actief

beleid

proactief

• Ik deel geen 

kennis/informatie 

over mijn product .

• Alles is 

bedrijfsgeheim.

• Alleen als erom 

gevraagd wordt 

probeer ik informatie 

over mijn product te 

leveren.

• Bv. bij een 

aanbesteding.

• Ik probeer zicht te 

krijgen op de 

samenstelling van 

mijn product (bv. 

LCA, 

productpaspoort).

• Ik doe navraag bij 

toeleveranciers over 

herkomst en 

samenstelling van 

mijn product.

• Ik heb beleid of 

doelen (KPI’s) op 

het gebied van 

transparantie.

• Ik werk met mijn 

ketenpartners actief 

aan verbetering van 

de samenstelling en 

herkomst van mijn 

product.

• Ik rapporteer over 

de ecologische en 

sociale impact van 

mijn bedrijf en/of 

product.

• Mijn 

marketingstrategie 

is erop gericht de 

herkomst van mijn 

product te laten 

zien.

• Ik heb een volledig 

transparant product 

/ keten/ 

bedrijfsproces.

• Ik doe aan open 

innovatie met 

partners binnen (en 

buiten) de keten.

• Ik werk met 

ketenpartners aan 

innovatieve 

methoden om de 

herkomst van het 

product voor 

iedereen binnen en 

buiten de keten 

transparant te 

maken. 





Huidige Informatie Eisen

• Huidige Ecodesign verordeningen

• Waste Framework Directive/REACH 

– SCIP database

• Conflict Minerals (EU en VS)

• Non-Financial Reporting Directive



Battery regulation – 2026

Ecodesign Regulation for Sustainable Products – 2024

Circular Textiles – 2022

Construction products regulation – 2022

Corporate Sustainability Reporting Directive - 2024







EU Taxonomy – wat is groen?



EU Taxonomy – voor wie?

Bron: European Commission



Praktijk is complex

EU Informatie eisen worden stringenter

Informatie is nodig voor het functioneren van de Circulaire Economie

Wat zijn de mogelijkheden? 

Bron: BOMcheck



Huidige initiatieven- ketenpartners

Electronica – Supplier Network – Blockchain

Automotive – REACH/SCIP – IMDS

Bouwsector –wettelijk verplicht 2022(?)- Materialenpaspoort



Product circularity datasheet (PCDS)

ISO/WD 59040-2023
Bron: PCDS.lu, ISO



Hoe verder?

ER ZIJN EEN REEDS 
BESTAANDE VERSNIPPERDE  

INITIATIEVEN

EUROPESE WETTELIJKE 
INFORMATIE EISEN NEMEN 

SIGNIFICANT TOE 

HOE KAN INFORMATIE BETER
WORDEN GEDEELD IN DE 

KETEN?


